MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning
Datum: 13/2  2014
Plats: Universitetsbiblioteket
Närvarande: Donna, Amanda, Lina, Charlotte, Kajsa, Hanna, Andrea och Ronnie.

§1 Mötets öppnande
Donna förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
§3 Val av mötesordförande
Mötet föreslog och godkände Donna som mötets ordförande.
§4 Val av mötessekreterare
Mötet föreslog och godkände Amanda som mötets sekreterare.
§5 Val av justerare
Mötet föreslog och godkände Charlotte och Hanna som justerare.
§6 Sexmästarnas punkt
● Vårsittningen blir på Vallen den 5/4, priset kommer inte att överstiga 150 kr per person.
Begränsat antal biljetter 100120. Då ingår en varmrätt, drink och eftersläpp på Stars and
stripe. Temat blir Alterego. Arvid har redan tänkt på sponsorer och sexmästeriet fixar
lekar osv. Donna kollar med en DJ som eventuellt kan spela gratis. Vi lägger upp ett
event senare idag. Vi fixar en turkos fotovägg och turkost pynt, Andrea kan tänka sig att
åka och fixa det. Vi planerar vidare på nästa möte.
● Overallsveckan  v 12. Alla får delta och det behövs ingen anmälan. De vill gärna att vi är
med och jobbar. Charlotte och Bea kommer att jobba och det är bara att höra av sig om
man kan tänka sig att ställa upp.
● Kalmar ESS anordnar Studentruset den 17/5 och ser gärna att fler föreningar deltar.
Förslagsvis att vi har ett Meskalinlag, peppar våra medlemmar och deltar tillsammans.
● Förfesten på falken den 26/4 fick ingen respons hos sexmästeriet. Ett nytt förslag är en
Meskalin/ESS förfest på Stars and stripe. De anordnar musikquiz och studentpriser i
baren.
● Slaget om Sjösjukan kommer vara nu i vår, förslagsvis den 26/4 men fortfarande väldigt
oklart. Vi vill såklart inte att detta krockar med förfesten, men löser det efter hand.

§7 Stormöte
● Kino är bokat från kl 18 och mötet startar kl 19. Vi bjuder på sponsorgodiset som finns på
kontoret.
● På mötet tar vi upp ansökan inför fadderskapet till nollningen. Sexmästeriet får en typ av
“huvudfadderroll”. Alla får söka posterna, men Jomarna kommer att ha lite förtur.
● Bea kollar upp allt som måste tas upp på mötet och skriver en dagordning.
§8 Grillning/ häng i Kalmarsundsparken
● Om vi känner att vi inte har för mycket att göra så kan vi köra en spontan eftermiddag, det
går snabbt att dra ihop.
§9 Övrigt
● Vi har fortfarande inte fått protokoll från årsmötet! Donna ser till att fixa detta så att allt kan
fixas med banken och så att vi kan få alla nycklar till kontoret.
● Obliatorisk styrelseutbildning 27/3 kl 15.30  20.30
● Fadderutbildning för gamla faddrar och styrelsen den 23/4 kl 16.002000. Vill ha in
anmälning 11/4, Bea fixar det.
● Kalmar studentliv vill ha ett möte med sexmästarna på Studentpuben 24/3 kl 17.00.
Charlotte bekräftar det mötet.
● Ny skylt utanför kontoret, Kajsa fixar det.
● Donna, Bea, Charlotte och Hanna sätter sig ner och pratar om allt ska sägas på
stormötet.
● Färgning av busbyxor bokar vi preliminärt den 5/5 hos Andrea.
§10 Nästa möte
Nästa möte infaller den torsdag 20/3 kl. 17.00 på Nyckeln. Charlotte bokar ett grupprum.
§11 Mötet avslutas
Donna förklarade mötet avslutat.
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